
 

 

Správa	o	dobrých	skutkoch	2019	

Škola:	Základná	škola	P.	Jilemnického	1035/2	(TROJKA)		

Adresa	školy:	P.	Jilemnického	1035/2,	Zvolen	

Kontaktná	osoba:	Mgr.	Martina	Mazúchová	

Mail	kontaktnej	osoby:	mata.matka@gmail.com	

Telefón	kontaktnej	osoby:	0907	398802	

Kontaktnú	osobu	a	údaje	o	nej	uvádzate,	aby	sme	vám	vedeli	poslať	sľúbené	pracovné	zošity.	Tieto	
údaje	budú	použité	iba	na	účely	akcie	Dobrý	skutok	sa	počíta	a	neposkytneme	ich	žiadnej	tretej	
strane.	

Zúčastnené	triedy:	

Trieda:	III.	B,	tr.	uč.	Mgr.	Martina	Mazúchová	
Počet	žiakov:	20	žiakov		

Trieda:	III.	C,	tr.	uč.	Mgr.	Monika	Rovňanová	
Počet	žiakov:	9	žiakov	
Opis	Dobrého	skutku:	

V tento deň 3.12.2019 sme spolu, my dve triedy vybrali do Charity sv. Alžbety, aby sme 
potešili ľudí bez domova milým slovom, piesňou, ale i občerstvením. Zamestnanci 
Hypermarketu TESCO vo Zvolene sa dobrovoľne pozbierali a za vyzbierané peniaze nám 
poskytli potraviny na prípravu chlebíčkov, ktoré sme spoločne pripravili v škole a odniesli ich 
do Charity. Rodičia sa spolu s deťmi tiež podieľali na tejto krásnej charitatívnej udalosti. 
Upiekli domáce koláčiky, medovníčky či iné pochutiny , ktorými sme bezdomovcom 
spríjemnili obed.  

A aby sa im príjemne obedovalo , pripravili sme pre nich kultúrny program, trošku sme 
zaspievali, zatancovali , ale i popriali šťastné a veselé Vianoce. Strávili sme spolu veľmi 
príjemné popoludnie. 

Zaznamenali sme reakcie detí i ich priania a odkazy pre bezdomovcov: 
AŠ: Na začiatku som mala obavy , ale keď nám povedala pani bezdomovkyňa, že ju to zahrialo 
pri srdiečku, tak som rada, že som tam mohla ísť. Som rada, že som pomohla. 
VÁ: Je smutné, keď niektorí ľudia musia bývať na ulici. Nemajú peniaze na  jedlo a ani na 
bývanie. Je to veľmi smutné. Nežijú tak dobre ako my. 
JS: Veľmi ma potešilo, že sme im mohli pomôcť jedlom, spevom a tancom. Mohli sa nasýtiť. 
Chcel by som ešte pomôcť. 
MČ: Uvedomila som si, že tí bezdomovci si nás vážia. Bola som šťastná, že som tam mohla byť 
a urobiť im radosť. Budem rada , keď to spravím ďalší rok. 
NL: Jedna teta nám povedala, že ich máme v srdci a že sme to dali zo seba von. Cítili, že sme 
ich chceli potešiť. 
EJ: Na Charite ma to aj trochu dojalo, lebo jedna pani nám pekne poďakovala. Mala som 
trému z vystúpenia. Keď sa rozdávali koláče, všetky sa minuli, mala som z toho dobrý pocit. 
Bolo vidno, že si vážili, že sme prišli. Hrialo ma pri srdci, keď som mohla pred nimi vystupovať.  



 

 

Odkaz detí pre ľudí bez domova: 
DP: Prajem Vám veselé Vianoce! 
MŠ: Prajem Vám, aby ste si našli príbytok. 
JH: Prajem Vám, aby bolo veľa ľudí, ktorí Vám pomôžu. Ešte aby ste vyzerali lepšie. Byť s 
Vami bolo super. 
EB: Som šťastná, že ste mali úsmev na perách a najlepší pocit bol, keď ste nám tlieskali. Poteší 
ma, keď budem tancovať aj na budúci rok. 
JŠ: Prajem Vám, aby ste si našli domov, aby ste sa cítili dobre a aby sa našlo viac ochotných 
ľudí, ktorí by Vám pomohli. 
 
Fotografia:	

 

	

Trieda:	V.B	,	tr.uč.	PaedDr.	Eva	Balážová	
Počet	žiakov:	27	
Opis	Dobrého	skutku:	

Sme kamaráti z V.B triedy na Základnej škole, P. Jilemnického 2 vo Zvolene. Spolu s pani 
učiteľkou sme sa v predvianočnom čase rozhodli zorganizovať triednu zbierku potrebných 
vecí, ktoré by pomohli psíkom v útulku vo Zvolene. Nazbierali sme deky, koberčeky a 
plachty, ktoré ich zahrejú v zime, niektorí nakúpili aj krmivo, hračky a šampóny. V našom 
útulku - Karanténna stanica - sú psíky, ktoré sa zatúlali, alebo ich majitelia vyhodili. Potrebujú 
starostlivosť, často aj ošetrenie a kamarátov. Chceli by sme pomôcť šíriť osvetu o tom, prečo 
sa psíky najčastejšie dostávajú do útulkov a ako im pomáhať. Tešíme sa, že môžeme 
smutným zvieratkám spríjemniť zimný a vianočný čas.	



 

 

fotografia:			Fotografiu	dodam	dodatočne	najneskôr	v	pondelok.	Pani	uč.	Balážová	mi	bohužiaľ	
poslala	len	fotku	s	deťmi	.	Ďakujem	za	pochopenie	


